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Pres på
byråd i sag
om forældrebetaling
—

Handicap. Socialpædagoger opfordrer politikere til at gribe ind.
Socialministeren kræver kulegravninq af handicap-egenbetaling.
Af Henrik Havbæk Madsen
hhma5stiften.dk

AARHUS: Fra nær og ijern

står fagfolk, politikere og for
ældre i kø for at skælde ud på
Aarhus Kommune, der sender
regninger på op til 4300 kL til
forældre med handicappede
børn.
En af kritikerne af den
nye praksis er socialminister
Manu Sareen (R), der varsler
en kulegravning af den nye
praksis.
Den fungerer sådan her:

Vurderer sagsbehandlerne,
at et barn, anbragt på døgnin
stitution, ikke vil udvikle sig
i positiv retning under ophol
det, så opkræves forældrene
brugerbetaling.
Er der »udsigt til udvikling
af ikke ubetydeligt omfang»,
koster døgnanbringelsen ikke
forældrene noget som helst.
Socialpædagogerne Øsijyl
land oplyser i en pressemed
delelse, at ikke færre end 72
procent af alle forældre til
handicappede børn på døgn
institutionranimes af den nye

praksis.

»Dybt useriøstff

Socialpædagogernes kredsformand, Gert Landergren
Due, kalder det »ren økonomi
tæniming» og opfordrer poli
tikerne i Aarhus Byråd til at
gribe ind.
»Det er dybt useriøst, at
kommunen vurderer, at 72
procent af kommunens han
dicappede børn ikke har et ud
viklingspotentiale. Selvfblge
lig har de det. Alle børn har
mulighed for at udvikle sig i
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VELKOMMEN III IRKECAKKENS HJEMMESIDE
Birkehakken er et special isere tilbud fur børn, unge og voksne med psy 5k og
fysisk nedsat funktionsevne
P3 Hejredalsvej Brabrand hvorvi bor, erderlys ugluft ogfiotte birketræer.
Erkebakken danner et trygt og hjemligt miljø om børn og unges opvækst, og vi
har ogat to bofællesskabet for voktne, 11 arbejder pt, at alle skal have et godt
liv børn, unge og voksne
-
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Vi tror pt, at forandringer kan ske, og at ethvert li har potentiale tl at falde
sig ud. Dm eftermiddagen vidner en tæt trafik at rninibua;erom, at vores
beboere her et aktivt is raed aktiviteter og skole.
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»Vi tror på, at forandring kan ske står derpå døgninstitutionen Birkebakkens
hjemmeside. Men hvorfor anbringer Aarhus Kommune børn, den ikke anser for at have
udviklingspotentiale, på en institution, der tror på, at den kan udvikie handicappede børn.

forskeffige grader alt efter de
res handicap. Derfor giver det
ingen mening lige pludselig at
melde ud, at børnene over én
kam ikke har et udviklings
potentiale,» siger Gert Lan
dergren Due.
Han synes heller ikke, at
det giver mening, at nogle af
de handicappede børn uden
potentiale for udvikling er
anbragt på døgninstitutionen
Birkebakken.
For se blot, hvad Birkebak
ken skriver på sin hjemmeside:
»Vi tror på, at forandringer
kan ske, og at ethvert liv har
potenfiale til at folde sig ud.»
»Hvorfor i alverden anbringer kommunen børn på
en institution, der tror på, at
alle børn med handicap har
potentiale for udvikling, når
kommunen mener, at 72 pro
cent al børnene ikke har po
tentiale for udvflding,rt undrer

Gert Landergren Due sig.

»Alle kan udvikle sige
På Christiansborg undrer
Jens Joel (S), valgt i Østjyl
land, sig også over det, der
foregår i hans hjemby.
Jens Joel er medlem al Fol
ketingets socialudva]g og me
ner ikke, at spørgsmålet om
betaling eller ikke betaling
bør afgøres al, hvorvidt den
handicappede vurderes at ha
ve »etbetydeligtpotentiale for
udvikling».
Derfor vil han nu spørge
socialminister Manu Sareen,
hvor den skille]inje stammer
fra
»Alle mennesker kan ud
vikle sig, og har under alle
omstændigheder krav på en
værdig og fagligt kvalificeret
behandling, støtte og omsorg.
Jeg mener, at det er en kunstig
skillelinje at stille op, hvis det
afgørende for betaling og bo

handlinger, om den handic
pede er i stand til at udvil
sig eller ej. Hvem skal afg
det? Og er det overhovedet
gørende,« spørger Jens Joe
Ifølge Morgenavisen J
lands-Posten undrer Mai
Sareen sig også over, at c
skelnes mellem børn med
ler uden udviklingspotentii

Kulegravning
Socialministeren undrer
så meget, at han varslet eni
legravning al området
»Det virker for mig at
meget mærkeligt, at man sl
ner mellem børn, som kant
vilde sig, og børn, som il
kan i forhold til forældrer
betaling. Uanset udviklin
potentiale har et barn ni
handicap jo behov for deni
te omsorg og behandling,»
ger Manu Sareen til Morg
avisen Jyllands-Posten.

Byråd ser tiden an
Af Henrik Havbæk Madsen
hhmasbftendk

Socialpædoger
ne Østjylland opfordrer po
litikerne i Aarhus Byråd til
at gribe ind overfor den nye
praksis, der betyder at nogle
forældre kommer til at betale
for døgnanbringelse al deres
handicappede barn.
Skal der ske noget fra poli
tisk hold, skal initiativet kom
mefra socialudvalget Her sid
der kun repræsentanter fra
AARHUS:

Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti og Venstre.
Vi har bedt dem om en kom
mentar:
Hans
Halvor
sen (S):

»Jeg tror
på, at vo
res for
valtning
har fore
taget en
redelig

sagsbehandling. Men det er
mange penge, forældrene skal
al med. Hvis jegskulle al med
4300k. om måneden, ville jeg
også få en anstrengt økonomi.
Jeg har forstået, at 17 famili
er anker afgørelserne. Bliver
de henvist til ny behandling,
må vi tage den derfra. Og jeg
håber virkelig, at Ankestyrel
sen arbejder hurtigt. Det er
dybt utilfredsstillende for for
ældrene at skulle vente i lang
tid. Det er ikke etretssamftind
færdigt. Jeg vil ikke kloge mig

på, hvornår et barn har udvik
lingspotentiale. Men det mc
nerjeg da, at de fleste har.»
Knud

Mathie
sen (DF):
»Det er
ikke ri
meligt.
Derfor
skal der
kigges på
det hur
tigt. Hvis

man får et handicappet barn,
er man hængt rigeligt op. Hvis
man samtidig må gå fra hus
og hjem, er det da helt ude i
tågerne. Jeg kan fint leve med,
at forældre skal betale et min
dre beløb som brugerbetaling,
men det virker, som om man
har fortolket de her regler alt
for voldsomt Jeg har det ikke
godt med, at man skelner mel
lem børn, der har eller ikke
har potentiale for udvikling.
Og jeg er ikke silçkerpå, at det
er socialrådgivere, der skal
-

-

vurdere det. Der er socialt
dagoger og psykologer, S(
kan gøre det bedre. Det er r
meligt, ogjeg har tænkt mii
tage det op i Socialudvalge
Christian
Budde
(V): »Nu
kontak
ter vi Vo
res fol
ketings
medlem
mer på

